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Tavshedspligt
Alt det, du snakker med din egen læge 
eller personalet på hospitalet om, det må 
de ikke fortælle videre til andre personer – 
heller ikke til din mand/kone, børn eller 
andre i din familie. Det hedder tavsheds-
pligt. Du bestemmer selv, hvem der må få 
noget at vide om din sygdom. Du skal 
sige ja til, at informationer om din syg-
dom må gives videre til andre. Det bety-
der, at du helt sikkert og trygt kan for-
tælle om dig selv og din sygdom til læger 
og sygeplejersker.

Danske læger 

og hospitaler

Her får du information om dan-
ske læger og hospitaler. Du kan 
også læse om, hvor du skal gå 
hen, når du er syg, og hvor du 
kan komme til undersøgelse. 
Her kan du også læse om un-
dersøgelser, som kan hjælpe 
dig og din familie med at være 
raske. 

Sundhedskortet  
(sygesikringskortet)
Kommunen giver et sundhedskort til alle, 
der bor fast i Danmark. Alle, der har et 
sundhedskort, kan få behandling af læger 
og komme på hospitalet. Du skal vise dit 
sundhedskort hver gang, du går til lægen 
eller kommer på hospitalet. Det er gratis 
de fleste gange, du går til lægen eller bli-
ver undersøgt. 

I Danmark har alle, der pludselig bli-
ver syge, ret til at komme gratis på 
hospitalet. Gæster fra andre lande 
har også ret til gratis at komme på 
hospitalet.

Informationsmaterialet er udarbejdet 
på baggrund af Sundhedsstyrelsens 
folder ”Det danske sundhedsvæsen” for 
indvandrere og flygtninge. Materialet er 
udarbejdet i forbindelse med forsknings-
projektet ”Towards Sustanaible Healthy 
Lifestyles Interventions for Migrants” 
(SULIM) af sproglærere på Vestegnens 
Sprog- og Kompetencecenter.
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Tolk
Det er meget vigtigt, at lægen og perso-
nalet på hospitalet kan forstå, hvad du 
fortæller. Hvis der er problemer med spro-
get, så kan personalet ringe efter en tolk. 
Det er personalet, der skal at gøre det.
Hvis du har brug for tolk hos lægen, hos 
jordemoderen eller med sundhedsplejer-
sken, så skal du sige det, når du bestiller 
en tid. Du skal ikke selv betale for tolken.

Din egen læge
Når du bor fast i Danmark, så vælger du 
en bestemt læge. Lægen kan du ringe til 
eller gå hen til, når du er syg. Lægen giver 
også vaccinationer og kan fortælle kvinder 
om, hvordan de ikke får flere børn. Hvis 
du har problemer med at være for tyk, 
eller hvis du ryger for meget, så kan du 
altid snakke med lægen om det. Måske 
spørger lægen dig om noget, som overra-
sker dig. Det er fordi, lægen ønsker, at du 
selv tænker over, hvad du kan gøre for 
ikke at blive syg. Du kan fx spise mindre 
sukker og lave mere motion. Det er vig-
tigt, at du passer rigtigt godt på din krop.

Lægen giver dig altid den behandling og 
den medicin, du har brug for. 

Mange personer har den samme læge i 
mange år. Det er godt, for på den måde 
kender lægen dig og din familie. Lægen 
husker også de forskellige sygdomme, der 
er i familien.

Din egen læge kender alle almindelige 
sygdomme. Lægen er specialist i alminde-
lige sygdomme. Det er derfor, lægen kan 
hjælpe dig med de fleste sygdomme, du 
har, og give dig en behandling eller medi-
cin. Nogen gange skriver lægen en hen-
visning til en speciallæge eller til et hospi-
tal. Så går du derhen og bliver undersøgt 
og får måske medicin eller behandling.

Lægens navn, adresse og telefonnummer 
står på sundhedskortet. Mange læger har 
åbent mellem kl. 8 og 16, og de har 
åbent om aftenen en gang om ugen. Du 
kan næsten altid ringe og snakke med din 
egen læge mellem kl. 8 og 9 om morge-
nen.

Du skal altid ringe og bestille tid hos 
din egen læge. Du kan ikke bare gå 
derhen. Husk at ringe og fortælle 
lægen, hvis du ikke kan komme til 
den tid, du har.

Når du flytter, kan du få en ny læge, 
og det er gratis. Du kan også skifte 
læge, hvis du ønsker det, men det 
koster 150 kr.  
Læs mere på www.borger.dk.

Tolke er professionelle, og de må ikke for-
tælle det, de hører, videre til andre. Det er 
ikke godt, at du tager en person i din fa-
milie med som tolk. Personen i din familie 
har mange følelser for dig og kan måske 
derfor ikke høre rigtigt efter. Personen i 
din familie kender måske heller ikke de 
medicinske ord og udtryk og kan derfor 
ikke oversætte præcist, hvad lægen for-
tæller dig.
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Recepter og medicin
Lægen skriver en recept til dig, når du skal 
have medicin. Medicin på recept kan du 
kun købe på apoteket. Hovedpinepiller og 
andre slags medicin kan du købe i super-
markedet, i Matas eller på apoteket uden 
recept.

Speciallæger

En speciallæge er specialist i fx hudsyg-
domme eller kvindesygdomme. Din egen 
læge undersøger dig og bestemmer, om 
du skal til en ny undersøgelse hos en spe-
ciallæge. Din egen læge skriver et papir til 
dig. Det hedder en henvisning til special-
lægen. Mange gange giver din egen læge 
dig navnet på en god speciallæge. Men 
du kan også selv finde en speciallæge. Du 
skal selv ringe til speciallægen og bestille 
tid. Øjenlæger og øre-næse-halslæger er 
speciallæger, som du altid selv kan ringe 
til og få en tid – uden at din egen læge 
har skrevet en henvisning.

Lægevagten

Du kan ringe til lægevagten, hvis du bliver 
syg, og din egen læge har lukket. Du må 
kun ringe til lægevagten, hvis du er meget 
syg, og hvis du ikke kan vente til, din 
egen læge har åbent igen. Lægevagten 
kan skrive recept på medicin eller sende 
dig på hospitalet.  Lægevagten synes 
måske, at du ikke er meget syg. Så siger 
lægevagten, at du skal ringe til din egen 
læge, når der er åbent.

Du skal normalt selv tage hen til lægevag-
ten. Måske skal du vente lidt i venteværel-
set, for der er tit meget travlt hos læge-
vagten. Lægevagten har åbent fra kl. 16- 
08 mandag til fredag. I weekenden og på 
helligdage er der åbent 24 timer i døgnet.
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Alarm 112
112 er en alarmcentral. Du skal ringe til 
112, når du har brug for en ambulance. 
Du skal ringe, hvis du ser en ulykke. Du 
skal ringe til 112, hvis en person pludselig 
bliver meget syg eller bliver bevidstløs.
Du skal altid fortælle, hvem du er, hvad 
der er sket, og hvornår det er sket, og 
hvor du ringer fra.

Skadestue

På en skadestue kommer mennesker, som 
har været i en ulykke. Eller mennesker 
som pludselig bliver syge, og som egen 
læge ikke kan behandle. Du skal tage på 
skadestuen, hvis du fx har brækket en fin-
ger. Du skal tage på skadestuen inden for 
24 timer efter din ulykke. Der er næsten 
altid travlt på skadestuen, og de menne-
sker, der er mest syge, kommer først ind 
til lægen. Det er derfor normalt at sidde 
og vente lidt i venteværelset. Nogle gange 
kan du også vente i 2-3 timer. Der er ska-
destuer på hospitalerne, og nogle gange 
skal du ringe, før du tager derhen.

Psykiatrisk skadestue
En psykiatrisk skadestue er for mennesker 
med store psykiske problemer. Mennesker, 
der har dårlige tanker eller som er meget 
meget kede af det i lang tid. Du kan selv 
ringe eller gå direkte hen til en psykiatrisk 
skadestue.
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Jordemoderen
Lægen fortæller jordemoderen, at du er 
gravid. Hun sender dig et brev om, hvor 
og hvornår du skal undersøges første 
gang af hende. Du skal altid have en urin-
prøve, noget tis, med til jordemoderen. 
Du skal også tage din vandrejournal (dine 
papirer) med. Jordemoderen taler med dig 
om, hvordan du har det. Hun undersøger 
din urinprøve og din mave, og hun lytter 
til barnets hjertelyd.

Fødsel
Du aftaler med din egen læge, hvor du vil 
føde. Hvilket hospital der passer dig bedst. 
Du kan også føde hjemme sammen med 
en jordemoder.

Abort
I Danmark har kvinder ret til fri abort på 
et hospital, men det skal være inden, der 
er gået 12 uger af graviditeten. En kvinde 
bestemmer selv, om hun vil have en abort, 
eller om hun vil føde sit barn. Hvis hun 
ønsker abort, så skal hun snakke med sin 
egen læge. Lægen giver bagefter kvinden 
en henvisning til hospitalet.

Graviditet
Gravide kvinder kan blive undersøgt af 
deres egen læge og jordemoder flere 
gange, mens de er gravide. Der er også 
forskellige undersøgelser på hospitalet, fx 
ultralydsundersøgelser. Ved undersøgel-
serne på hospitalet undersøger lægerne, 
om barnet og kvinden har det godt. Hvis 
der er problemer, er det vigtigt, at læ-
gerne finder ud af det så tidligt som mu-
ligt. Du må gerne have din mand eller en 
anden person med til undersøgelserne.

Egen læge
Den første undersøgelse er hos din egen 
læge. Du skal selv bestille tid hos lægen, 
når du er blevet gravid. Lægen undersø-
ger dig og skriver en vandrejournal (nogle 
papirer), som du skal tage med til alle un-
dersøgelser. I papirerne skriver lægen og 
jordemoderen om, hvordan dit barn vok-
ser, og om hvilke undersøgelser du har 
været til.

Lægen vil også spørge dig om din mad, 
og om du ryger, og om sygdomme i fami-
lien.

læse om hospitalets regler, og om hvad en 
patient har ret til. Hvis du ikke taler godt 
dansk, så kan du få en tolk. På hospitalet 
kan du tale med en patientvejleder. En pa-
tientvejleder er en person, der kan hjælpe 
dig med mange ting, fx dine behandlinger 
eller dine muligheder for at komme på et 
andet hospital. Du kan også snakke med 
patientvejlederen, hvis der er noget, du 
ikke forstår, eller hvis du vil klage. 

Patientvejlederen har også tavshedspligt.

Hospitaler

Det er din egen læge, en speciallæge eller 
lægevagten, der sender dig en henvisning, 
så du kan komme på hospitalet. Du får et 
brev fra hospitalet om, hvor og hvornår 
du skal komme. I brevet står der også, 
hvis du skal gøre noget specielt, før du 
kommer på hospitalet, fx at du ikke må 
spise eller drikke noget. Hvis du pludselig 
bliver meget syg, så bliver du selvfølgelig 
indlagt på hospitalet med det samme. 
Mange hospitaler har små informations-
hæfter på forskellige sprog. Her kan du 



Forebyggende undersøgelser for 
livmoderhalskræft og brystkræft
Alle kvinder mellem 23 og 65 år får regel-
mæssigt brev med en invitation til en un-
dersøgelse for livmoderhalskræft. Under-
søgelsen er hos din egen læge. Ved un-
dersøgelsen kan lægen opdage forstadier 
til kræft. Hvis lægen opdager forstadier til 
kræft tidligt, så er der gode muligheder 
for, at du kan blive rask igen. Når du får 
brevet, så skal du ringe til din egen læge 
og bestille tid.

I Danmark inviteres kvinder mellem 50 og 
69 år til en røntgenundersøgelse af bry-
sterne hver 2. år. Undersøgelsen hedder 
mammografi. Kvinderne får et brev med 
dato, tidspunkt og sted.

Gynækologiske undersøgelser – 
problemer med underlivet
Hvis du har problemer med underlivet, så 
skal du have en undersøgelse hos din 
egen læge. Undersøgelsen hedder 
en gynækologisk undersøgelse. 
Hvis du har specielle problemer 
med underlivet, så kan du få en 
henvisning til en gynækolog
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Børne -
undersøgelser
Sundhedsplejerske
En sundhedsplejerske er en sygeple-
jerske, der er specialist i børnesyg-
domme. Hun ser også, om familien 
har det godt. Hun besøger dig 
hjemme, når du har født. Hun un-
dersøger barnet og svarer på spørgs-
mål, fx om p-piller og amning. Hun 
kommer på besøg flere gange, indtil 
barnet er 2 år. Hun ser barnet vokse, 
og hun måler og vejer barnet. Hun 

Børneundersøgelser og vaccinatio-
ner hos lægen
Alle børn kan få mange gratis undersøgel-
ser og vaccinationer hos lægen. Den før-
ste undersøgelse er normalt, når dit barn 
er 5 uger gammelt. Barnet bliver vejet og 
målt, og lægen undersøger, om det har 
det godt og vokser fint. Barnet får den 
første vaccination, når det er 3 måneder 
gammelt. Vaccinationerne betyder, at dit 
barn ikke får forskellige alvorlige syg-
domme.

Du skal selv huske at bestille tid hos 
lægen til børneundersøgelser og vaccina-
tion. Sundhedsplejersken giver dig en lille 
bog om, hvornår barnet skal undersøges 
og vaccineres.

ønsker, at barnet og familien har det 
godt. Sundhedsplejersken kan lave en 
gruppe af kvinder, der lige har født. Det 
hedder en mødregruppe. I mødregruppen 
kan du mødes med andre kvinder, der bor 
tæt på dig. Du kan snakke med de andre 
kvinder om dit barn, og om hvordan du 
har det i familien.

Du kan få tolk, når sundhedsplejersken 
kommer på besøg.
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Hjemmesygeplejerske
Gamle mennesker kan få hjælp til at tage 
deres medicin. De kan også få hjælp til at 
stå op, til at blive vasket og få tøj på. Du 
kan få den samme hjælp, hvis du er syg. 
Det er en læge, der bestemmer, om du 
kan få hjælp af en hjemmesygeplejerske.
Når du har været på hospitalet, så er du 
nogle gange stadig lidt syg, når du kom-
mer hjem. Du skal måske have hjælp. Det 
er hospitalet, der fortæller kommunen, 
hvis du skal have hjælp. Måske kommer 
der en hjemmehjælper eller en hjemmesy-
geplejerske og hjælper dig.

Børnetandlæge
I Danmark kan alle børn gå gratis til tand-
lægen til, de er 18 år. Dit barn er ca. 2 år 
første gang, det skal til en tandlæge. Du 
får et brev med en invitation. Hvis dit barn 
har problemer med tænderne, før det bli-
ver 2 år, så kan du og barnet selv gå hen 
til børnetandlægen. Du kan også spørge 
sundhedsplejersken.

Når dit barn begynder i skole, så starter 
barnet automatisk hos skolens tandlæge. 

Børneundersøgelser i skolen
Når dit barn begynder i skolen, bliver det 
undersøgt af kommunens læge og sund-
hedsplejerske. Lægen undersøger barnet 
for at se, om det har det godt og vokser 
normalt. Lægen undersøger næsten altid 
børnene i 0. klasse, og når de er i den sid-
ste klasse. Sundhedsplejersken på skolen 
vil undersøge dit barn mange gange. Hun 
vil undersøge øjnene og ørerne, og hun vil 
måle og veje dit barn.

Hvis dit barn har problemer i skolen, så 
kan familien tale med skolens psykolog.

I Danmark er det kommunen og kommu-
nens personale, der passer på de gamle 
mennesker. Gamle mennesker kan få 
hjælp til mange ting, når de bor hjemme. 
For måske kan familien ikke hjælpe de 
gamle mennesker hele tiden. Derfor kan 
gamle mennesker normalt få hjælp fra 
kommunen.

Hjemmehjælp
Gamle mennesker kan spørge, om de kan 
få hjælp til rengøring og indkøb. De kan 
også spørge, om de kan få hjælp til at 
blive vasket og få tøj på. Det kan du også 
få hjælp til, hvis du er syg. Du skal spørge 
kommunen, om du kan få hjælp.

Kommunal hjælp og pleje i hjemmet 
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